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Swieti kona 

Kinderbijbel voor Suriname 

MAF hangaarpraat –een update- 

Amerikaan Dan 

Rachel en Schannegy 

Richard, de mecanic 

“Mama, mama, outside is buiten!” 

Van de nieuwe penningmeester 

Afscheid van Marten en Lianne Hulle-
man 

Swieti kona. Dat is ‘welkom’ in 

het Sranan, de taal die bijna ie-

dereen in Suriname spreekt. En 

welkom waren we in het bijzon-
der bij MAF Suriname, bij de ge-

meente 

en bij de 

buurkin-

deren. 
Helaas 

beteken-

de dat 

ook af-
scheid 

nemen 

in Ne-

derland. 
“Dag 

familie, 

dag 

vrienden 
en andere lieve mensen.” We zijn 

weer thuis, ja zo voelt het, en 

iedereen is weer aan de slag ge-

gaan. Maar de herinneringen aan 

de achterliggende weken zijn nog 

erg vers. Jullie zijn de landsgren-

zen mee overgegaan in onze ge-

dachten, gesprekken en gebeden. 
Wilt u ons werk en leven in Suri-

name 

blijven 

volgen, 

kijkt u 
dan op 

onze 

site.  

Naast de 
nieuws-

brieven 

ver-

schijnt 
op de 

site re-

gelmatig 

een ver-
haal van onze hand en kunt u 

zich wanen in het tropische re-

genwoud waar een mengeling van 
culturen is samengekomen. 

Doneer een kinderbijbel voor Suriname 

 

Swieti kona 

Kerstkaartenactie  
Mooie kerstkaarten bestellen 

of zelf verkopen ten bate van 

de szos? Mailt of belt u dan: 
secretariaat@szos.nl  of  

0345633989. 

Een paar dagen na onze terug-

komst in Suriname kregen Andy 

en ik de gelegenheid om het 

Evangelie uit te leggen. Het was 

tijdens een afscheidsbijeenkomst 

op de Rainbowschool waar ik 

Bijbelles geef. Na het spreken 

waren er veel (niet-christelijke)

ouders die graag een kinderbij-

bel wilden hebben om thuis met 

hun kinderen verder te kunnen 

lezen. Al diverse keren hebben 

we  een kinderbijbel kunnen uit-

delen. We zouden ook graag de 

kinderbijbel op de scholen in de 

binnenlanden neerleggen. Het 

gaat om Kijk en Luister van Lau-

ra Zwoferink, die goed te begrij-

pen is en rijk geïllustreerd.  Dit 

past op dit moment het beste bij 

de doelgroep waaronder we wer-

ken. Eén uitgave kost €27,90. 

Wilt u helpen de kinderbijbel te 

verspreiden?  Doneer dan uw 

gift met vermelding van ‘Actie 

kinderbijbel’, op  het rekening-

nummer van SZOS 

(1608.87.208).  

 

Het doel van deze uitgave is 

kleine kinderen al jong ver-
trouwd maken met de verhalen 

uit de Bijbel. Kijk en luister is 

rijk geïllustreerd, zodat de kin-
deren zelf veel kunnen zien en 

ontdekken. De Bijbelse verhalen 

kunnen aan de hand van platen 

aan de kinderen verteld wor-
den. De korte teksten bieden 

daarbij ondersteuning. Kinderen 

die beginnen met lezen, kunnen 
de teksten ook zelf lezen. 



MAF hangaarpraat - een update -  
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I Piloot Martijn stelt komst 

uit 

De komst van Martijn den Os en 

zijn familie heeft wat vertraging 
opgelopen. In afwachting van 

het visum voor het verblijf 

in Suriname wordt er door 

hun stichting hard gewerkt 

om voldoende financiële 
steun “binnen te halen” om 

de uitzending ook voor de 

lange termijn te kunnen 

garanderen. We verwachten 
hen nu D.V. aanstaande 

november. Wilt u ook voor 

hen bidden? 

II. Dakrenovatie afge-
rond 

Bij terugkomst van ons ver-

lof was ik blij verrast om te 

zien hoe ver het dakproject 
gevorderd was. Kantoor, han-

gaar, magazijn en brandstofop-

slag hebben allemaal een nieuw 

dak van golfplaten gekregen. 

Dankzij de start van dit werk en 
aansluitend een royale donatie 

van een ploeg vrijwilligers uit 

Amerika kon ons lekke dak ein-

delijk vervangen worden. 

III. Renovatie en aankoop 
We hebben via MAF-USA een 

Cessna 206 van het programma 

in Papua overgenomen. Op dit 

moment wordt er een grondige 

renovatie uitgevoerd bij MMS in 

de USA. Dat kost weliswaar een 
jaar, maar dan hebben we er 

een bijna nieuw vliegtuig bij. 

Het is de bedoeling dat één van 

onze eigen vliegtuigen daarna 

naar Amerika gaat om ook aan-
gepakt te worden. Zo hopen we 

binnen twee jaar twee vrij-

wel nieuwe vliegtuigen be-

schikbaar te hebben. Ook 

voor dit project hebben we 
een toezegging voor subsidie 

uit Nederland ontvangen. 

Wat we met het derde vlieg-

tuig gaan doen, is nog niet 
helemaal bekend. Gedacht 

wordt aan inruil voor een 

groter vliegtuig. Maar daar is 

erg veel geld voor nodig. 
Geld dat MAF Suriname op 

dit moment nog niet heeft.                             

IV. werkdruk                       

De werkdruk is onvermin-
derd hoog. Bidt u alstublieft om 

wijsheid en kracht voor zowel 

het leiden van MAF Suriname, 

alsook voor de grote hoeveel-

heid vluchten die uitgevoerd 
moet worden. 

Amerikaan Dan  

 

Dan & Sylvia, hartelijk bedankt 

voor de vriendschap, jullie inzet 
en loyaliteit. 

Wanneer een 

MAF vliegtuig 

duizend uren 

heeft gevlo-
gen, is er een 

grote inspectie 

van het vlieg-

tuig nodig. 

Het hele vlieg-
tuig wordt uit 

elkaar gehaald 

en nagekeken.  

 

 

 

Sommige onderdelen, intact of 

niet, moeten vervangen wor-

den. MAF werkt namelijk we-

reldwijd onder strenge veilig-
heidseisen. Specifieke vakken-

nis is hierbij noodzakelijk. Zelf 

heeft MAF Suriname deze ken-

nis niet. Dan Rogers kwam hier-

voor over naar Suriname.  

 

 

Vliegtuigmotor wordt vervangen 

               Dan & Sylvia Rogers met Andy & Jacoline  
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Rachel en Schannegy  

Met grote verwondering en 

dankbaarheid kunnen we ver-

tellen dat na een langdurige 

behandeling Richard totaal ge-
nezen is verklaard. Zijn li-

chaam heeft erg geleden van 

de behandeling. De huid rond-

om zijn neus en keel is zwart 

geworden. Ook is zijn li-
chaamskracht sterk vermin-

derd. Wilt u zowel de Heere 

danken als bidden voor Ri-

chard? 

 

“Dankuwel dat ik een nieuwe Bij-

bel, een dagboek en een ander 

boekje over God van u heb gekre-

gen en dat zoveel mensen, ook 

kinderen voor me bidden. Bid dat 

ik Koning Heere Jezus trouw zal 

blijven.”  

 

Groeten,  

 

Rachel 

 

 
 

 

 

“Hallo, ik ben Schannegy, het 

zusje van Rachel. Ik ben begonnen 

met Bijbelles. Samen met tante 

Jacoline lees ik uit de kinderbijbel 

en daarna bidden we samen. Ik 

vind het leuk. Lezen gaat nog niet 

snel. Wilt u voor mij bidden?”  

Richard, de mechanic 

“Met een stralende lach 

stapt Elise de klas uit. Ze 

is trots dat ze de juf, die 

Engels tegen haar 

spreekt, heeft begrepen . 

Dat is natuurlijk lang niet 

altijd het geval als je nog 

maar vier weken op school 

zit.  

“Ik heb heel veel werkjes ge-

daan die u niet hebt gezien.” 

Nou, dat klopt zeker. Elke dag 

tref ik zo’n drie of vier werk-

bladen in haar tas aan. In de 

pauze loopt ze meestal Stefan 

achterna. Dat voelt wel zo vei-

lig als veel kinderen naar je 

kijken omdat je zo blond bent. 

“Mama, mama, outside is buiten!” 

Het MAF-team met Charlie, Marti-

nus, Richard, Andy en Rinia  



Beste nieuwsbrieflezer, 

 

Na ruim twee en een 

half jaar actief betrok-
ken te zijn geweest bij 

de SZOS, is de tijd ge-

komen dat wij een 

minder actieve rol zul-
len gaan vervullen. Dit 

houdt in dat wij vanaf 

augustus niet meer 

deel uitmaken van de 
thuisfrontcommissie en 

dat Marten zijn pen-

ningmeesterschap zal 

overdragen aan Lydia 

Bijkerk. Wij zijn tot dit 
besluit gekomen door-

dat de afgelopen jaren 

door verschillende fac-

toren erg intensief zijn 

geweest. Mede met het 

oog op ons eerste 

kindje dat wij in de-
cember hopen te ont-

vangen, willen wij in 

de komende periode 

ruimte en rust creëren 
voor ons gezin.  

Onze betrokkenheid 

met de SZOS hopen 

wij in de komende pe-
riode invulling te geven 

door als vrijwilligers 

actief te zijn en door 

ondersteuning te ge-

ven ten aanzien van de 
formele aspecten van 

het bestuur van de 

stichting.  

In de afgelopen jaren 

hebben wij gezien en 

ervaren dat de leiding 

van de Heere onmis-
baar is in het - onder-

steunende - zendings-

werk, zowel hier als in 

Suriname. Het stemt 
ons dankbaar om van 

dichtbij betrokken te 

zijn geweest bij het 

werk van de SZOS en 
wij hopen hier ook in 

de toekomst in een an-

dere rol aan te kunnen 

bijdragen. 

 
Hartelijke groet, 

Lianne en Marten 

Afscheid van Marten en Lianne Hulleman 

Stichting Zendingsonder-

steuning Suriname (SZOS) 

Lindenlaan 4 
2969 BZ  Oud-Alblas 

Rabobank nr. 1608.87.208 

 
penningmeester:  

Lydia Bijkerk 

administratie@szos.nl 
 

Informatie over SZOS? 

www.szos.nl of info@szos.nl  

 
Nieuwsbrief ontvangen? 

nieuwsbrief@szos.nl 

 
secretaris TFC: 

Corine Both  

0345 633989 

Verjaardagen 

18 januari Jacoline 

9 maart Andy 

25 april (2002) Daan 
23 mei (1999) Mark 

11 juli (2008) Stefan 

4 oktober (1992) Roeland 

7 november (2009) Elise 
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Postadres: 

 
Fam. A.L. Bijkerk 

p/a MAF-Suriname 

P.O. box 2031  
Paramaribo, Suriname 

fam.bijkerk@gmail.com  

Telefoon 06 37 118 118  

Bij deze stel ik me voor 

als nieuwe penning-

meester van de stich-

ting. Mijn naam is Ly-
dia Bijkerk. Ik ben een 

schoonzus van Andy en 

Jacoline. Vorig jaar zijn 

we met ons gezin op 

bezoek geweest in Su-
riname.  Mede door die 

ervaring vind ik het 

bijzonder om mee te 

kunnen helpen bij de 
verspreiding van het 

Woord overzee. 

Er zijn in de periode 

voor het verlof diverse 
activiteiten georgani-

seerd, waaronder de 

sinaasappelactie. We 

hebben veel positieve 
reacties gehad en we 

hebben er een mooi 

bedrag van €400,- aan 

overgehouden. 

De verkoopdag in Oud-
dorp (18 mei jl.) was 

weer een gezellige 

dag. Er was veel regen 

opgeven, maar dat is 

ontzettend meegeval-

len. De opbrengst hier-

van is uitgekomen op  

€ 2.171,-. Op de 
Fraanjeschool in Bar-

neveld mochten we 

tijdens de project-

avond met een ver-

kooptafel staan en 
hadden we ongeveer   

€ 350,- netto. 

De huis-aan-huis col-

lecte in Leerdam  
(week 24) heeft dit 

jaar € 1.155,- opge-

bracht. Een groot be-

drag, waarover we ver-
wonderd en ook dank-

baar zijn.  

We kijken terug op een 

mooie verlofperiode, 
die ook in financieel 

opzicht door de Heere  

is gezegend. De pre-

sentatieavonden waren 

fijne avonden met een 

hoge betrokkenheid 
van jong en oud, waar-

bij mooie bedragen zijn 

opgehaald. Harten zijn 

geraakt om vrijgevig te 

zijn. 

Zoals Andy en Jacoline 

zelf hebben aangege-

ven, zijn er vele ge-

denkstenen opgericht 
tijdens hun verlof. Ze 

zijn vaak bijzonder 

verrast door giften van 

allerlei soort. Onze 
dankbaarheid hiervoor 

is groot. 

Het tekort in de begro-

ting aan het begin van 
dit jaar is op deze ma-

nier weer flink bijge-

trokken. We blijven in 

alles afhankelijk van 

Gods voorzienigheid. 
We willen u ook voor 

de komende periode 

weer vragen om uw 

gebed en steun. 

Van de nieuwe penningmeester 

 

Voor actueel nieuws: 

www.szos.nl 


